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Apresentação 
 
Este Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense, elaborado pelo Centro de Estatísticas, 
Estudos e Pesquisas – CEEP, tem por objetivo acompanhar mensalmente a economia do 
estado do Rio de Janeiro, bem como fornecer subsídios ao gestor público para tomada de 
decisões. 
 
Os indicadores aqui apresentados refletem, de fato, um acompanhamento da economia 
fluminense, dentro das limitações impostas pela indisponibilidade de algumas informações 
relevantes. 
 
Os dados analisados referem-se às Indústrias Extrativa, de Transformação, de Construção 
Civil e ao Comércio - que contribuem para o cálculo da taxa de variação do Produto Interno 
Bruto - e são complementados com os do Mercado do Trabalho, do Comércio Exterior, 
além da arrecadação do ICMS. Os setores examinados, em termos de PIB e de emprego, 
representam 60% da economia do Estado. 
  
Para a elaboração deste documento foram utilizadas as pesquisas do IBGE (Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física, Pesquisa Mensal de Comércio, Pesquisa Mensal de 
Emprego); do Ministério do Trabalho e Emprego (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados); do Ministério da Fazenda; da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX; 
da Secretaria de Estado de Fazenda (Arrecadação Mensal de ICMS); do Sindicato 
Nacional da Indústria do Cimento SNIC; e da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – 
FIRJAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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DESTAQUE: Os principais indicadores da economia fluminense no mês de outubro 
mostram um quadro desfavorável nos setores industrial e do comércio, afetando o emprego 
e arrecadação do ICMS. Assim, na comparação com setembro de 2011, a indústria geral 
apresentou queda de 0,9% e o comércio de 1,2%. Em consequência  o emprego formal 
gerou somente 13 mil postos de trabalho, enquanto a arrecadação de ICMS decresceu em 
1,8%. 
 
O destaque deste Boletim fica por conta da divulgação do  Produto Interno Bruto dos 
Municípios do Rio de Janeiro de 2009. Após anos passando por um processo de 
desconcentração espacial da atividade produtiva a Região Metropolitana volta a ganhar 
participação no PIB, em grande parte, devido à queda da participação dos municípios 
produtores de petróleo, que sofreram com a redução do preço dessa matéria – prima.   
 
 
Quadro1: 
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2 – Desempenho mensal da Economia Fluminense – Outu bro de 2011 

 

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Con strução Civil   

 

Em outubro, a produção industrial do Rio de Janeiro, medida pela Pesquisa Industrial 

Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, registrou uma diminuição de 0,9% em relação a 

setembro.  Na comparação com igual mês do ano anterior (outubro de 2010), observou-se 

um decréscimo de 1,9% na Indústria Geral, um desempenho negativo de 1,3 % na Indústria 

de Transformação e um recuo de 4,9 % na Extrativa (petróleo/gás). No acumulado do ano, 

verificou-se crescimento de 1,0% na indústria geral, de 3,5% na indústria de transformação 

e queda de 8,9% na indústria de petróleo e gás. 

 

Ainda comparando com outubro de 2010, constatou-se que, na Transformação, as 

atividades com maior desempenho positivo foram: Metalurgia Básica (+20,5%) e Veículos 

automotores (+10,3%),  em função da maior produção de vergalhões de aços ao carbono 

no primeiro ramo; e de caminhões no segundo. As principais quedas ocorreram nas 

seguintes atividades: Indústria Farmacêutica (-20,2%); Bebidas (-12,8%), Minerais não 

Metálicos (-15,0%). O índice acumulado nos dez primeiros meses do ano mostrou 

expansão de 1,0% para o total da indústria fluminense, com a maior parte (10) dos 
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quatorze ramos pesquisados apontando crescimento da produção. Os setores de borracha 

(+11,0%) e de veículos automotores (+14,9%) foram os que apresentaram maiores 

impactos positivos, seguido pela indústria farmacêutica (+7,0%) e perfumaria, sabões, 

detergentes e produtos de limpeza (+7,2%). 

 
 
Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda neste mês de outubro em relação 

a outubro de 2010, aumento de (+14,7%) nas vendas reais e de (-2,5%) nas horas 

trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado de outubro de 2011 

foi de (84,3%), portanto abaixo do registrado em setembro de 2010 (84,4%). 

 

Em relação à indústria da construção civil, medida indiretamente através do consumo de 

cimento, em outubro de 2011, último dado disponível, registrou-se decréscimo de 9,9% em 

relação ao mês anterior, e de 4,5% no acumulado de janeiro a outubro de 2011. Com 

relação a outubro de 2010 ocorreu um decréscimo de 1,1%. 
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2.2 - Comércio Varejista e do Exterior 
 

 

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, o comércio varejista do estado 

do Rio de Janeiro apresentou, em outubro de 2011, resultado negativo na comparação com 

o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando variação de (-1,2 %) no 

volume de vendas, inferior ao do País que não apresentou variação em relação ao mês 

anterior. Nas demais comparações, obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista 

fluminense obteve, em termos de volume de vendas, um acréscimo da ordem de 2,7 % 

sobre o mês de outubro de 2010 e de 7,4% no acumulado do ano. 

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries sem ajustamento, apenas 

duas apresentaram queda no volume de vendas no mês de outubro: Móveis e 

eletrodomésticos (-0,6%) e Artigos farmacêuticos (-1,3%). As demais atividades 

apresentaram crescimento nas vendas, a saber: Combustíveis e lubrificantes (5,2%); 

Supermercados (7,5%); Tecidos, vestuário e calçados (7,0%); Livros e jornais (5,8%); 

Equipamentos de informática (9,4%), Outros artigos de uso pessoal (4,6%). 

 

Com relação à comparação Outubro 11/ Outubro 10 (série sem ajuste), seis atividades do 

varejo pesquisadas apresentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, 

conforme os registros a seguir: Hipermercados e supermercados (+0,9%); Tecido e 

vestuário (+1,4%); Móveis e eletrodomésticos (+12,3%); Artigos farmacêuticos (+6,2%); 

Livros e jornais (0,2%) e Equipamentos de informática e comunicação (11,8%). A variação 

negativa ocorreu com Combustíveis (-2,0%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico  

(-3,8%). As atividades de Veículos e motos e de Material de Construção, que estão 

contempladas nas estatísticas do Comércio Varejista ampliado, registraram as taxas de   

-6,9 % e 6,6%, respectivamente. 

 

Quanto ao comércio exterior , a balança comercial do estado do Rio de Janeiro 

apresentou saldo positivo, em outubro de 2011, de US$ 351 milhões. As exportações 

tiveram ganhos de 16,2 % em relação a setembro do mesmo ano. Contribuíram para este 

resultado as exportações de óleo bruto de petróleo pela Petrobrás. 
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2.3 - Emprego 
 

Em outubro de 2011, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), verificou-se um crescimento de 0,32% no nível de emprego em relação 

ao estoque de trabalhadores assalariados, no estado do Rio de Janeiro. Foram gerados 

13.259 postos de trabalho. Tal crescimento deveu-se principalmente aos saldos positivos 

nos empregos dos setores de Serviços (5.425), Comércio (5.892) e da Indústria de 

Transformação (1.491). Comparando-se com o mês de outubro de 2010, houve decréscimo 

de 32,3% no saldo de empregos formais. No acumulado do ano (jan - out de 2011), o saldo 

foi positivo com a geração de 155.993 empregos diretos. 
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PME 
 
Ao se analisar o emprego no mês de outubro, medido pela Pesquisa Mensal de Emprego - 

PME, observa-se que a taxa de desocupação1 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

foi de 5,7%, ficando abaixo da média nacional (5,8%). As demais regiões metropolitanas da 

Região Sudeste apresentaram as seguintes taxas de desemprego: Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, 4,5% e Região Metropolitana de São Paulo, 5,6%, conforme pode se 

observar no Gráfico 4. 

 

A taxa de desocupação em outubro de 2011 (5,7%) ficou igual, em relação a setembro 

deste ano e em relação a outubro de 2010. A população ocupada, com aproximadamente 

5.441 mil pessoas, não apresentou variação significativa no mês. Por sua vez, o 

rendimento médio real da população ocupada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

estimado em R$1.676,00 no mês de outubro de 2011, caiu 1,6% em relação a outubro de 

2010. 

 

                                            
1 Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão 
trabalhando ou procurando emprego). 
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2.4 - Arrecadação do ICMS 
 
O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados arrecadadores de ICMS da Região 
Sudeste, no acumulado jan-set11/jan-set10, apresentou variação real  de  2,8%, São Paulo, 4,4%  
e Minas Gerais, (-1,4%). Já no comparativo com igual mês do ano  anterior, o Rio de Janeiro 
registrou a mesma taxa (2,8%) e os demais estados (São Paulo  e Minas Gerais), expandiram  
5,2%  cada, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda2.  

A Receita de ICMS de outubro/2011 totalizou R$ 2.074,0 milhões, indicando crescimento real de 
6,2% no acumulado do ano (Jan-out11/Jan-out10), 3,1% em relação a igual mês do ano anterior e 
queda de 1,8% em relação a setembro /2011. No acumulado do ano, os principais setores 
diminuíram o ritmo de crescimento, mas mesmo assim continuaram a mostrar bom desempenho: 
Indústria (8,0% contra 8,5%), Comércio, (4,8% contra 5,0%) e Serviços, (5,1% contra 5,3%). No 
comparativo mensal o Comércio cresceu 2,3%, os Serviços apresentaram queda de 8,3% e a 
indústria contração de 1,5%, segundo dados  da Secretaria de Estado de Fazenda.  
 

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econômicas, em outubro de 2011, comparada 
ao mês anterior, mostrou pequeno crescimento  real   no setor elétrico e de refino (0,3% e 1,0%, 
respectivamente), porém com ganho de participação no total arrecadado de 0,3 p.p. na primeiro 
caso e 0,2 p.p. no segundo. A principal atividade - Informação e comunicação - que participa com 
16,1%, apresentou queda de 5% e perda na participação de 0,6 p.p. As demais atividades tiveram 
o seguinte comportamento: a Indústria Metalúrgica (-41,7% contra 65,4%),  e Celulose e papel  
(-4,3% contra 27,0%); Químicos (-10,3% contra 26,2%); e  na Construção (8,6% contra -8,2%). No 
Comércio varejista, o principal setor, Hipermercados e Supermercados, continuou a registrar taxa 
de variação negativa (-1,1%), embora tenha aumentado sua participação, passando de 2,9% para 

                                            
2 Inclui Dívida Ativa, Multa e Mora 



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense 
Ano III número 10 

 
 

 
Av: Carlos Peixoto, 54 / 5º Andar. 
CEP: 22290 – 090 - Botafogo – Rio de Janeiro - RJ 
Tel: 2334 – 7320.  

10

  

3,0%, e o de Tecidos e Vestuário  apresentou boa performance,  registrando  aumento de 8,7% e 
ganho de participação de 0,2 p.p. 

 
 

 
 
 



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense 
Ano III número 10 

 
 

 
Av: Carlos Peixoto, 54 / 5º Andar. 
CEP: 22290 – 090 - Botafogo – Rio de Janeiro - RJ 
Tel: 2334 – 7320.  

11

  

 
 
2.5 - Produto Interno Bruto dos municípios Estado d o Rio de Janeiro em 2009 

Após anos passando por um processo de desconcentração espacial da atividade produtiva 

a Região Metropolitana volta a ganhar participação no PIB, em grande parte, devido à 

queda da participação dos municípios produtores de petróleo, que sofreram com a redução 

do preço dessa matéria - prima. Assim, a Região Metropolitana continuou a ter participação 

preponderante, com 65,1% em 2008 e 71,8% em 2009, como mostra a tabela a seguir .  As 

demais regiões tiveram desempenhos flutuantes: a Norte Fluminense (14,6% em 2008 e 

9,0% em 2009); a Médio Paraíba (7,0% e 7,1%); a Baixadas Litorâneas (6,0% e 4,6%); e a 

Serrana (3,6% e 3,7%).  Vale registrar que nas Regiões Norte Fluminense e Baixadas 

Litorâneas predomina a atividade de extração de petróleo e gás e, no Médio Paraíba, a 

atividade de veículos automotores. 

 

 

 

Em relação ao desempenho municipal em 2009, cinco municípios destacaram-se na 

liderança das participações no PIB do estado e concentraram 68,2% da economia 

fluminense, contra 65,3% em 2008: Rio de Janeiro (46,3% em 2008 e 49,7% em 2009); 

Duque de Caxias (5,4% e 7,3%); Campos dos Goytacazes (8,5% e 5,5%); Niterói (2,7% e 

3,1%); e São Gonçalo (2,4% e 2,7%). A participação do interior inverteu sua trajetória de 

ascensão, passou de 53,7% para 50,3%, registrando decréscimo de 3,4 p.p. 
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Da comparação do ano de 2009 com o ano de 2008, cabe ainda destacar as seguintes 

ocorrências: 

 

• O município do Rio de Janeiro manteve a 1ª colocação no ranking; 

• Campos dos Goytacazes e Duque de Caxias que ocupavam, respectivamente, o 2º 

e 3º lugares em 2008, inverteram suas posições; 

• Macaé, que ocupava a 4ª colocação, cedeu essa posição para Niterói; 
 

• A 5ª colocação, que pertencia a Niterói, passou a ser ocupada por São Gonçalo. 
 

Em termos de PIB per capita, Porto Real, Quissamã, São João da Barra, Rio das Ostras, 

nesta ordem, mantiveram, em 2009, as quatro primeiras colocações. Ganhando oito 

posições no ranking, Piraí passou a ocupar a 5ª colocação, enquanto Macaé, cedendo três 

posições, deslocou-se do 5º para o 8º lugar.  O bom desempenho de Piraí é, em boa parte, 

explicado pela expansão de setor de bebidas. Já a performance de Macaé deve-se a 

queda no preço do barril de petróleo. No comparativo entre as Regiões de Governo, a que 

mais cresceu no período 2008-2009 foi a do Médio Paraíba (15,7%) e as que apresentaram 

retração foram as do Norte Fluminense (29,3%) e das Baixadas Litorâneas (28,5%), 

conforme tabela abaixo. 

 

 
 
 
 
 



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense 
Ano III número 10 

 
 

 
Av: Carlos Peixoto, 54 / 5º Andar. 
CEP: 22290 – 090 - Botafogo – Rio de Janeiro - RJ 
Tel: 2334 – 7320.  

13

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundação CEPERJ 
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e 
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. 
 
Presidente – Jorge G. de Mello Barreto 
 
Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP 
 
Diretor – Epitácio Brunet 
 
Coordenadoria de Acompanhamento Conjuntural e Pesquisas 
Econômicas - CAPE 
Equipe Técnica Responsável – Armando de Souza Filho,  
Rodrigo Santos Martins e Seráfita Azeredo Ávila. 
 

Dúvidas, Críticas e Sugestões: 
ceep@ceperj.rj.gov.br  

 
Boletim disponível em: 
www.ceperj.rj.gov.br 

 
 
 
 


